Foto de la pàgina anterior: L’Associació de Veïns Ildefons Cerdà de Granvia Sud sempre ha tingut
consciència de la seva història i la del barri. Local social del barri amb la pancarta commemorativa
del 50è aniversari del barri.
Font: Fons CELH.

Epíleg
Aquests 50 anys han estat molt intensos. Hi
ha hagut temps per a tot, festes, manifestacions, esport, classes, teatre, conflictes, reunions, amistats... La història d’un barri és la
història d’uns quants milers de vides en un
espai molt petit. Esperem haver recollit en
aquestes pàgines una mica de les vivències
col·lectives del barri més petit de l’Hospitalet.
De què serveix una recerca i una publicació
de la història d’un barri? Per a cada persona,
una cosa diferent. Reconeixement públic del
que s’ha fet al llarg de la vida, reflexió entorn al passat per intentar construir un
futur millor, divulgació de la tasca de les entitats per atraure voluntariat... Hem volgut
fer memòria i història, que no són ben bé el
mateix. Això sí, amb rigor.
Aquest llibre, i totes les activitats del 50è aniversari, són un crit d’afirmació i de dignitat,
de manifestació pública d’arrelament i d’orgull. Tots aquests conceptes, aquestes emocions, no cotitzen en borsa però són ben
importants, a tot arreu. I el barri, en l’àmbit
urbà, és el primer territori on ens integrem
amb la col·lectivitat, amb la ciutat, amb el país.
Sabem què pot passar quan la població no se
sent arrelada ni integrada allà on viu?

Granvia Sud, “que se sentia maltractat per
Barcelona i ignorat per l’Hospitalet” (en paraules de Josep Mª Valero), ha evolucionat
de ser la perifèria d’una ciutat perifèrica a
trobar-se a tocar del nou Districte Central
de Negocis de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Ha estat un espai molt llaminer per fer
grans negocis. I al mig, cinc blocs, als que
després se n’hi van sumar tres més. Déu
n’hi do com se n’ha sortit de les pressions
generades per les especulacions immobiliàries del tardo franquisme primer, i de l’etapa democràtica després.
És ara Granvia Sud la “ciutat residencial”
que prometia la publicitat dels anys 60’s? El
que sí que ha arribat a ser és un lloc on la
gent que hi viu s’hi sent a gust, una superilla
on hi ha espai per a tothom i on s’ha trencat
el tradicional aïllament.
I el futur? Les amenaces es diuen gentrificació, turistificació, etc. Creiem que aquestes
pàgines poden servir per donar eines al veïnat per defensar els seus interessos i millorar el barri, com ha estat millorat, amb molt
d’esforç, els darrers 50 anys.
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Des dels primers anys, la intensa activitat festiva comunitària ha fomentat la cohesió entre el veïnat
de Granvia Sud. Festa major de 1997.
Font: Fons AVIC.

Annexos
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Fotografies aèries de 1965, 1974, 1981 i 1992. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Evolució de la població de Granvia Sud

Piràmide de població de Granvia Sud, l’any 1995. Hi ha dos sortints molt clars: la població entre 45 i 60
anys, les parelles que van arribar als primers cinc blocs, i la població entre 15 i 30 anys, els fills i les filles
del grup anterior. Les piràmides són d’elaboració pròpia amb dades de la Secció d’Anàlisi, Prospectiva i Open
Data de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Piràmide de població de Granvia Sud, l’any 2005. Als dos grups anteriors s’han afegit les parelles que arribaren als dos blocs nous i la població estrangera, el que fa que el principal sortint sigui entre els 25 i 45
anys. Aquesta població adulta va provocar un molt lleuger augment de la natalitat i, per tant, de la població
de 0 a 10 anys.

Piràmide de població de 2015. La immigració estrangera i l’últim bloc consoliden el domini de la població
adulta, entre 30 i 50 anys. Encara destaca el sortint dels primers ocupants, ara entre 65 i 75 anys. El petit
augment de la natalitat s’ha vist tallat per la crisi.
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Font: Anuari estadístic de la ciutat de l’Hospitalet, 1992 i Secció d’Anàlisi,
Prospectiva i Open Data de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
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